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França no século XVIII
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Império carolíngio
■ O Reino da França emergiu lentamente das ruínas do Império 

Carolíngio, por volta do século 9.

■ Tratado de Verdun em 843, dividiu o império entre os filhos de 
Luís I (o piedoso)
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Hugo Capeto
■ Em 987, com a morte de Luís V, o último carolíngio, as

assembleias de nobres e bispos realizadas em Compiègne e
Senlis ofereceram a coroa a Hugo Capeto.

■ A dinastia capetiana durou toda a monarquia francesa, até
meados do século XIX.
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Séculos XVII e XVIII
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Luis XIV Luis XV Luis XVI



França
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Luis XIV

■ O maior sucesso de Luis XIV (1643-1715) foi a 
pacificação interna alcançada nos primeiros anos 
do seu reinado.

■ Construção da iconografia do poder, do culto da 
monarquia, associada à imagem de um todo-
poderoso Rei Sol.

■ Instauração de uma total monarquia absolutista 
na França.
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Versailles
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Políticas

■ Revogação do Édito de Nantes (1598, de Henrique IV), em 1685 
menor liberdade aos protestantes e privilégio aos católicos franceses.
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Luis XIV

■ Criou-se o patriotismo centrado no rei, já que os serviços ao monarca
eram idealizados e tinham prioridade sobre quaisquer outros
relacionamentos.

■ Etiqueta rígida entre Luis XIV e seus nobres.

■ A nobreza desenvolveu uma confiança crescente de que suas
necessidades eram bem mais servidas dentro, e não contra o Estado.
Esse pacto sobreviveria enquanto as elites tivessem certeza de que a
monarquia estava protegendo seus interesses vitais.
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Gastos

■ A manutenção de toda a estrutura da monarquia (cargos, exército etc.)
fez com que a carga fiscal recaísse principalmente sobre as classes
menos favorecidas.

■ O país estava cada vez mais endividado, embora toda a estrutura
continuasse sendo mantida.

■ O reinado de Luís XIV chegou ao fim com uma crise social intensa
causada pela carga fiscal em um momento em que o clima rigoroso e as
repetidas perdas de colheitas de 1694, bem como o acúmulo de
catástrofes naturais e militares do período entre 1708 e 1710, já teriam
por si mesmos causado um impacto demográfico devastador.
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Guerras
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Guerra da Sucessão 

Espanhola (1701-1714)



Nobreza

■ Muitos cargos da nobreza eram comprados por famílias em ascensão
 ironicamente, muitos nobres não tinham condições mínimas de
sobreviver.

■ Nobres sentiam que somente eles eram os conselheiros naturais da
monarquia e, por isso, tinham o direito – na verdade, o dever – de
servir. Assim, seus privilégios eram uma justa recompensa pelos
serviços prestados.
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Luis XV

■ Bisneto de Luís XIV.

■ Quando o bisavô morreu, Luís XV
tinha 5 anos.

■ Foi coroado aos 12 anos.

■ Durante a regência, houve uma
relativa calmaria, interrompida
pelos vários conflitos posteriores,
principalmente com a Grã-
Bretanha.
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Luis XV

■ Embora tenha sido chamado de o “Bem Amado”, seus súditos não
pareciam nutrir tanta admiração pelo monarca, especialmente ao
final de seu reinado.

– Desastres navais e militares

– Escassez e sofrimento da nação

– Problemas com o clero e o parlamento

– Escândalos
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Luís XVI

■ Neto de Luís XV.

■ Casou-se com Maria Antonieta em
1774, em uma tentativa de
aproximar os reinos da França e da
Áustria.
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Novos pensamentos

■ Surgimento de novas correntes de
pensamento  uma das influências foi
a Encyclopédie, publicada entre 1751 e
1772.

■ Favoráveis à monarquia, mas com o
desejo de maior participação no
governo.

■ A propagação da alfabetização e a
existência de uma burguesia
profissional relativamente bem
educada criavam um público mais vasto
do que nunca para novas ideias.
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Novos pensamentos

■ Um dos caminhos desses novos pensamentos foi a Revolução
Francesa, que derrubou a monarquia.
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França do século XVIII

■ Monarquia absolutista.

■ Crises frequentes.

■ Guerras com a Grã-Bretanha e a Áustria.
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